
 

 

Förskoleförvaltningen, 2021-04-09 
 

  

Göteborgs Stad Förskoleförvaltningen, 2021-04-09 1 (2) 
  

   

 

Tack för att du har förståelse! 
Tack för att du visar förståelse och samarbetar med oss. Tyvärr är smittspridningen 
fortfarande hög i Västra Götaland. Förskolan fortsätter med smittförebyggande åtgärder 
och det är mycket viktigt att vi alla fortsätter att hjälpas åt att göra det vi kan för att barn 
och vuxna ska hålla sig friska och förskolan kan vara öppen.  

Vi håller förskolorna öppna så långt det går 
Inom förskoleförvaltningen gör vi allt vi kan för att fortsätta hålla förskolorna öppna. Vi 
baserar alla beslut på skollagen, riktlinjer och beslut från regeringen, Smittskydd Västra 
Götaland och Folkhälsomyndigheten. Rektor kan anpassa rutiner efter de förutsättningar 
som gäller på varje förskola. Rektor kan också fatta beslut om tillfällig stängning av en 
enskild förskola, exempelvis på grund av stor sjukfrånvaro hos personalen. 

Samma regler gäller som tidigare 
Vi hjälps åt genom att vi alla följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten, 
fortsätter att lämna och hämta barnen utomhus när det är möjligt, begränsar antalet 
personer i hallen samtidigt och håller avstånd till varandra. 

Bedömning av sjukdom eller allergi 
Nu är pollensäsongen här, vilket ibland gör det svårt att avgöra 
vad de milda symtomen beror på. Särskilt svårt kan det vara att 
bedöma om små barns symtom beror på pollenallergi eller inte, då 
allergin sällan är utredd av läkare och yngre barn därför inte 
medicinerar i samma utsträckning.  

Om ditt barn får symtom ska ditt barn vara hemma enligt 
rekommendationerna vid förkylning/sjukdom, även om du 
misstänker att det är pollenallergi. Du kan vända dig till vårdcentralen eller 
barnavårdscentralen för att diskutera möjligheten till en allergiutredning. Får barnet feber 
är det troligtvis inte allergi. 

Prata med förskolans personal om symtomen och vad som skulle kunna vara ditt barns 
”nya normaltillstånd” vid misstänkt pollenallergi, så väger de in det i sin bedömning av 
barnets mående under pollensäsongen.  
Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer om allergi och covid-19. 

Då kan ditt barn kan gå till förskolan efter sjukdom 
Sjuka barn behöver alltid stanna hemma så länge barnet har symtom på sjukdom och vara 
hemma i ytterligare två dygn helt utan symtom. Därefter kan barnet gå tillbaka till 
förskolan.  

Barnet kan gå tillbaka till förskolan med lindriga symtom, exempelvis lätt hosta eller 
snuva, om det har gått minst sju dygn sedan barnet blev sjuk och barnet har haft gott 
allmäntillstånd och ingen feber de senaste två dygnen.  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-sjukdomen-och-smittspridning/om-viruset-och-sjukdomen/#symtom
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Meddela om ditt barn har covid-19 
Om ditt barn har covid-19 ber vi dig meddela detta till rektor som en del i att begränsa 
smittspridningen. Förskolan lämnar inte ut uppgifter om vem som är sjuk. 

Symtomfri men någon i hushållet har covid-19  
En person som fått testsvaret att hen är smittad av covid-19 får instruktioner av vården 
om hur alla som bor i samma hushåll ska förhålla sig. Barn utan symtom ska också följa 
reglerna och stanna hemma i sju dagar från dagen för provtagningen av den som är sjuk. 
Eftersom det tar några dagar att få provsvar blir oftast tiden hemma kortare än sju dagar. 

Barn ska stanna hemma efter utlandsresa 
Efter resa från annat land ska ditt barn stanna hemma och undvika nära kontakter med 
andra i sju dagar. Du ska följa rekommendationerna om provtagning efter resa. Läs mer:  
Rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet – Folkhälsomyndigheten  

Aktuell information 
Tänk på att information och rekommendationer kan ändras snabbt. Aktuell information 
hittar du på: 

www.goteborg.se/aktuelltiforskolan (om förskolan) 
www.folkhalsomyndigheten.se (om covid-19) 

 

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/
http://www.goteborg.se/aktuelltiforskolan
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